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जॉकं जलऱ खऩू साये 
ऩाऱील प्राणी होते.  



त्माच्माजलऱ एक कुत्रा होता.  दोन भांजयं, 



तीन फेडूक  चाय सोनेयी भासे   



ऩाच सफ़ेद उंदीय   आणण सळाची सहा पऩल्रे! 



“जैक,” आई म्हणारी, 
तुझ्माजलऱ खऩू साये ऩाऱील प्राणी आहेत.” 
“आई जया पलचाय कय!” जैक म्हणारा, 
“कोणाजलऱ इतके ऩाऱील प्राणी असू ळकतात 
का?” 
“हो,” आई म्हणारी. ”तुझ्माजलऱ एलढे साये 
ऩाऱील प्राणी आहेत. बू-बू, म्मांल-म्मांल सायखा 
भरा त्मांचा आलाज मेत असतो.” 



“ऩों! ऩों! हा काही कोणत्मा ऩाऱील प्राण्माचा 
आलाज नव्हता. 
“ऩों! ऩों!” 
तो एका ट्रकचा आलाज होता.  
जैकच्मा लडडरांचा एक ऩेट्रोर ऩंऩ होता.  
त्माच्मा फाहेय एक ट्रक उबा होता. 

“ऩों! ऩों!” 

ट्रकरा डडझरे ऩाहहजे होते. 



डीजर  

जैक फाहेय ऩऱत आरा. 
फाहेय ऩेट्रोर ऩंऩा सभोय एक 
ट्रक उबा होता.  

लो ट्रक, तो ट्रक फदक आणण 
कोंफड्मानी बयरेरा होता. 
“ऩों! ऩों!” 



“भी भदत करू का फाफा?” जैकने 
पलचायरे.  

“ट्रक भध्मे डडझरे बरून दे,” लडीर 
म्हणारे. भग जैक डडझरे बयण्मासाठी 
ऩेट्रोर ऩंऩालय ऩऱत गेरा. 
  

त्माने ट्रकच्मा टाकीत डडझरे बयरे.  



“टाकी ऩूणण बयरी आहे,” जैकने ड्रामव्हयरा 
सांगगतरे.  
“एकुण डडझरे ऩाच डॉरयच ेझारे.” 
“धन्मलाद,” ट्रक ड्रामव्हय म्हणारा. 
“हे घे ऩाच डॉरय. एक, दोन, तीन, चाय, आणण 
ऩाच. आणण हे नाणं तुझ्मासाठी फऺीस!”  

त्मानंतय ट्रक ड्रामव्हय फदक आणण कोंफड्मा 
घेलून ततथनू गेरा. 



“क्लेक! क्लेक!” 
तो ट्रकचा आलाज नव्हता. जैकने 
इकड-ेततकड ेऩाहहरे. तो कोणाचा 
आलाज होता? 

“क्लेक! क्लेक!” 

जैकरा एक छोटा पऩलऱा फदक हदसरा. 
त्माने त्मारा उचरून घेतरे. 



“अये! तू ट्रकभधनू खारी ऩडरा का?” जैकने 
पलचायरे. 
“तू काऱजी करू नको फदका, तू भाझा ऩाऱील 
फदक होलू ळकतो.” 
भग जैकने पलचाय केरा, 
“फघ भाझ्माजलऱ खऩू साये ऩाऱील प्राणी 
आहेत.” त्माने फदकारा आऩल्मा ळटाणत ठेलरे. 
“तू सध्मा इथे यहा,”  त्माने फदकारा म्हटरे.  

“तू भाझ्माजलऱ याहू ळकतो की नाही हे 
सभजेऩमतं तू इथेच यहा.” 
 



भग जैक घयात ऩऱत गेरा.   

“क्लेक! क्लेक!” 
फघ, हा छोटा फदक ककती जोयात आलाज  

कयत आहे! “चऩू यहा!” जैकने फदकारा म्हटरे. 



“हे काम आहे?” लडडरांनी पलचायरे. 
“म्हणजे काम?” जैकने पलचायरे. 
“तो क्लेक! आलाज की काम!” 
“क्लेक काम? कसरा आलाज!” जैकने पलचायरे. 
“आई, तुरा क्लेक! असा आलाज मेतोम का?” 
लडीर पलचायत आहेत.  

“कोणता आलाज, क्लेक काम?” आईने पलचायरे. 
“फदकाच ेक्लेक!” लडडरांनी पलचायरे. 



“जैक, तुरा क्लेक क्लेक आलाज मेतोम 
का?” आईने पलचायरे. 
“कोणता क्लेक! क्लेक?” जैकने पलचायरे.  

“क्लेक! क्लेक! क्लेक! क्लेक!”  

भग छोट्मा फदकाने ऩयत आलाज 
हदरा. त्माने डोकं फाहेय काढरं.  

“क्लेक क्लेक!” 



“जैक,” आईने पलचायरे. 
“तुझ्माजलऱ खऩू साये ऩाऱील प्राणी आहेत. 
आता तू त्मा फदकारा ऩयत कय!” 
“भी तय पक्त भजा कयत होतो आई,” जैक 
म्हणारा. 
“फघ हं आता काही भजा नाही,” आई म्हणारी. 
“आता घयात कोणतेही ऩाऱील प्राणी मेणाय 
नाही!” त्मा भोठ्मा आलाजाच्मा म्हणारी 
“फदकारा रगेचच ऩयत कय.” 



जैक, फदकारा त्मा ट्रक ऩमतं ऩयत नेलू ळकत 
नव्हता. म्हणून तो फदकारा ळहयात घेलून 
गेरा. तो एका मभठाई दकुानात घेलून गेरा. 

“तुम्हांरा रहानसा पऩलऱा फदक ऩाहहजे का?” 
त्माने त्मा मभठाई दकुानाच्मा भारकारा 
पलचायरे. “हो जरूय” भारक म्हणारा. 



“अये लाह! ककती भोठा फदक आहे! त्माच ेभास 
खऩू स्लाहदष्ट रागेर!” “तुम्ही त्मारा मळजलून 
खाणाय?” जैकने पलचायरे.  

“असे करू नका. भरा भाझ ेफदक ऩयत कया!” भग जैक यस्त्मालय ऩुढे चारू रागरा.  



ततथे त्मारा एक छोटी भुरगी हदसरी. 
“तुरा एक छोटे पऩलऱे  

फदक हले का?” जैकने पलचायरे.  

“जरूय!” भुरगी म्हणारी. 



भुरगी आनंदाने उड्मा भारू रागरी. 
“हो जरूय!” 
“तू त्मारा योज खामरा देईर?” 
जैक म्हणारा. “हो,” भुरगी म्हणारी, 
“भी त्मारा योज खामरा देईर.”  
  



“अच्छा, छोटा फदका,” जैक म्हणारा. “फयं झारं 
असतं भी तुरा ऩाऱू ळकरो असतो, अच्छा!” 

त्मानंतय जैक आऩल्मा घयी ऩयत आरा.  
तो आनंदी नव्हता. “जय भी त्मा फदकारा 
भाझ्माजलऱ ठेलू ळकरो असतो तय,” त्माने 
पलचाय केरा. 



तेव्हा आईने पलचायरे, “जैक, तू ते फदक ऩयत 
केरे?” 
“हो, आई,” जैक म्हणारा. “भी त्मारा ऩयत केरे.” 
“क्लेक! क्लेक!”  
“भग हा ‘क्लेक-क्लेक’ आलाज कुठून मेत आहे?” 
आईने पलचायरे. 
“कोणता क्लेक-क्लेक आलाज?” जैकने पलचायरे. 
“तो क्लेक-क्लेक!” आईने पलचायरे. 



“भैंने तो लो फत्तख ककसी को दे दी,” “भी तय 
फदक कोणारातयी देलून टाकरे.” जैक म्हणारा. 
“भी एका छोट्मा भुरारा फदक हदरे.” 
भग जैकरा छोटा फदक हदसरे. “फघ!” जैक 
म्हणारा. “भी जजथे जातो ततथेच ते मेते!” 

“घयात आता कोणते ऩाऱील प्राणी नको,” 
आईने कडक आलाजात म्हटरे. 



जैकच्मा लडडरांनी त्मारा फोरालरे.  

“जैक तुरा भाझ्माफयोफय मामच ेआहे का? 

जैक? एक काय पसरी आहे. भरा ततथे 
जाऊन भदत कयामची आहे.” 
“जरूय!” जैक म्हणारा. “भी ऩण आऩल्मा 
फयोफय मेतो!” भग जैक आऩल्मा 
लडडरांफयोफय ट्रकभध्मे जालून फसरा.  

“त्मा कायरा आऩरी खऩू गयज आहे!” 
जैकच ेलडीर म्हणारे.  



भग ते ऩहाडालय घाईने लय चढरे. 

त्मानंतय ते ऩहाडालरून 
खारी उतयरे! 



जैकच्मा लडडरांना काही रोक हदसरे. 
त्मांना आऩल्मा ट्रकचा हॉनण लाजलामचा 
होता. ऩण हॉनण खयाफ होता. जैकच्मा 
लडडरांना सभजरे नाही की अळालेऱी काम 
कयाले ते. त्मांना हॉनण लाजलामची इच्छा 
होती. ऩण हॉनण बफरकुर खयाफ झारा होता. 
ते ऩहाडालय खारी उतयरे. 



“क्लेक! क्लेक!” 

ते फदक त्मांच्मा ट्रक भध्मे होते. 
“क्लेक! क्लेक!” 

“फघा,” जैक म्हणारा. रोकांनी 
फदकाचा आलाज ऐकरा आणण गदी 
यस्त्मालरून फाजूरा झारी. 



ळलेटी जैकच्मा लडडरांनी ट्रकरा ब्रेक 
रालून गाडी थांफलरी. लडीर खऩू 
खळु होते. जैकऩण खळु होता. त्माने 
त्मा छोट्मा फदकारा उचरून कुळीत  
घेतरे.  

“ककती छान झारे की तू आभच्मा 
फयोफय आरा!” जैक म्हणारा.  

“तू एक खऩू चांगरा छोटे फदक 
असून तुझा क्लेक-क्लेक आलाज 
फुरंद आहे.” 



त्मानंतय रोक फदक फघामरा ऩऱारे. “आभच े
बाग्मच की फदक ट्रकलय होते,” जैकच ेलडीर 
म्हणारे. “ट्रककडून फदकारा खऩू खऩू ळुबेच्छा!” 

फदकाने डालीकड-ेउजलीकड ेऩाहहरे. 
“क्लेक!-क्लेक!” फदक म्हणारे. 
“भरा तुझ ेक्लेक क्लेक खऩू आलडते.” 
जैकच ेलडीर म्हणारे.  

“कोणते क्लेक!” जैकने हसत पलचायरे. 
“तुझ्मा नव्मा ऩाऱील फदकाची क्लेक!” 
 




